
 

  
 

(  والهندسة علوميهتم بالجامعة تكساس إي أند أم في قطر وميرسك قطر للبترول تطلقان )بودكاست 
 باللغة العربية لطلبة المدارس

 

 لمطمبة صوتية تاحمق ةمسمس من يتكون برنامج  امؤخرً  لمبترول قطر وميرسك قطر في أم أند إي تكساس جامعة أطمقت 
 لذيوا المؤسستين بين المشترك" اليندسة قادة مجابرن: ضياء"  مبادرة من كجزء  "يندسيةال معمالاأل" سمسمة مسمى تحت
 (.STEM) بمقررات يعرف ما أو والرياضيات واليندسة والتكنولوجيا العموم نحو وتوجييم الطمبة مشاركة يعزز

 
 معمى الضوء يمقي والذي "يندسيةال معمالاأل" ةمسمس اسم تحت التربوي الخطاب بن معمر مجمع في البرنامج إطالق تم

 من العالم في ىامة تغييرات حدثلت اليندسة ياتستخدم التي بدامعيةاإل والطرق واليندسة عموممل  المعروفة غير الجوانب
 . حولنا

 
 في مرموقةو  معالمية بسمعة تتمتع والتي أم أند إي تكساس جامعةب األمريكية المتحدة الواليات في بدايتو في برنامجال انطمق
 كتابة معمى لمبترول قطر ميرسك شركة مع قطر في أم ندأ إي تكساس جامعة  معممت وقد .اليندسةو  عمومال تمجاال

 في تمعبو أن لميندسة يمكن الذي اليام الدور مىمع أكثر لمتعرف  العربية بالمغة تقدم حمقاتال من ةمالسمس ىذه وتسجيل
 .اليومية حياتنا

 
 قطر وميرسك قطر في أم أند إي تكساس جامعة بين شراكة معن معبارة وىي"  ضياء" مبادرة من كجزء البرنامج ىذا ويأتي 

 العموم مجاالت في ميني أو تعميمي مسار ختيارال  الموىوبين القطريين الطمبة ضلفأ جذب إلى تيدف والتي لمبترول
 . 0202 الوطنية قطر رؤية في الواردة ىدافلأل دمعما والرياضيات واليندسة والتكنولوجيا

 
 المحمية المؤسسات مع المبادرات خالل من" لمبترول قطر ميرسك في التعميمية عالقاتال مدير العجي فوزي الدكتور وقال 

 تعميم مجاالت في قطر لدولة المدى وبعيد ىاما إرثاً  تقدم لمبترول قطر ميرسك فإن قطر في تكساس جامعة مثل  الرائدة
 أن يمكن يندسيةال معمالاأل سمسمة مثل رمبتك برنامج أي محتوى إن. والرياضيات والتكنولوجيا واليندسة العموم مقررات
شراكيم الطمبة دمعم في ىاما دورا يمعب  ةومتابع العممية مسيرتيم من متقدمة حلامر  في المقررات تمك تعمم معمى موحثي وا 

 " .قطر دولة في الطمبة  آالف   والفائدة المتعة يحقق أن البرنامج ىذا من ملأن. المستقبل في العممية المسارات
 
 وغالبا جانب كل من بنا اليندسة تحيط " :رقط في أم أند إي تكساس جامعة معميد ،فيماالسيزار  والميندس الدكتور وقال 
 معمالاأل سمسمة برنامج يسامعد أن نأمل. ورائيا من اليندسية و العممية المفاىيم ندرك وال الكرام مرور معمييا نمر ما
 الطموحة األىداف تحقيق نحو لقيادتيا الميندسين تحتاج قطر ألن الكمية في اليندسة لدراسة الطالب تحفيز معمى يندسيةال

 قطر ميرسك شركة مع ابشراكتن قطر في أم أند إي تكساس  جامعة في نحن فتخرنو  .المعرفة معمى قائم اقتصاد لبناء
 قادة" ضياء" مبادرة خالل من محمياً  ( STEM)  مقرراتال ىذه مثل تعميم في ممموسو  حقيقي تغيير إلحداث لمبترول
 ".قطر في اليندسة قادة من القادمة األجيال إلنتاج اليندسة

 
 الحمقة بث تم وقد الدراسي العام ىذا في أسبومعي أساس معمى "يندسيةال مالاألمع" سمسمة من حمقة أربعين توزيع وسيتم
 .الطبيعي بالغاز تعمل التي السيارات معمى ركزت والتي  االنطالق حفل في األسبوع ىذا السمسمة هىذ من األولى



 

  
 

 
 المتحدة الواليات في االبتدائية المدارس أطفال من مجمومعة نمع تتحدث القادمة فالحمقة ،السمسمة ىذه في الحمقات وتتنوع
 .الخاص مداره في دورانو ثناءأ  ثانية 02 كل األرض ةصور  ينقلل ستقرا الذي  بيم خاصا صنامعيا قمرا وأطمقوا بنوا الذين
 فردية وأخرى اليواء تموث معدالت لقياس ظيورىا معمى مصغرة استشعار أجيزة تحمل الحمام طيور من مجمومعة ، وكذلك
 الروبوتات من فريق إلى ؛لندن مدينة في األسبوع مدار معمى الرياح أنواع ليم ترصد أنيا حيث المواقع لتحديد أجيزة تحمل

 .كجم 0022 من أكثر تزن سيارة تحريك ستطيعت التي الصغيرة
 

 بن معمر مدرسة من معشر الثاني الصف في طالب ، النياري معميو  المنصوري مبارك و المالك معمي من كل وأوضح
 أن وخاصة والعموم اليندسة مجال معن أكثر الطالب لتثقيف المبادرات ىذه مثل أىمية معن يننلمب المستقمة الثانوية الخطاب

 العالم في اليندسة دور معن أكثر التعرف معمى الطالب سيحث وىذا. ومةمعم نشر معمى وتركز قصيرة الواحدة الحمقة مدة
 .المزيد لمعرفة معنيا أكثر البحثو  حولنا من
 

 معن رأيو لمبين المستقمة الثانوية الخطاب بن معمر مدرسة في فيزياء مدرس ،حمتم محمد األستاذ أبدى أخرى ناحية ومن
 منيا الطالب سيتعمم ،كثيراً  الطالب ستفيد ورائعة قطر دولة في جديدة فكرة السمسمة ىذه مثل طرح فكرة: "قائال السمسمة
 ككل والعالم البيئة تواجييا التي والمشاكل الظواىر من العديد لحل استخداميا كيفية و العديدة  ومجاالتيا اليندسة أىمية
 طريق معن وأيضاً  الطالب و المدرسة بين اإلجتمامعي التواصل شبكات طريق معن لمطالب الحمقة معرض وسيتم. حولنا من
 ".أسبوع كل المدرسية اإلذامعة في العموم فقرة

### 
 

 : قطر في أم أند إي تكساس جامعة معن
 في البكالوريوس برامج وتقدم العالم، في الرائدة اليندسية البرامج أىم بأحد قطر في أم أند إي تكساس جامعة تتمّيز  

 التعميمية المدينة في البترول وىندسة الميكانيكية واليندسة والكمبيوتر الكيربائية اليندسةو  الكيميائية اليندسة اختصاصات
 جامعة من تخرج وقد. 0200 خريف منذ الكيميائية اليندسة في الماجستير وبرنامج ،0220 معام منذ قطر لمؤسسة التابعة
 . 0225 العام منذ ميندس 507 من اكثر قطر في أم أند إي تكساس
. الحرة والفنون اإلنسانية والعموم والرياضيات العموم في برامج بتقديم أيضاً  الجامعة تقوم اليندسة، برامج معمى ومعالوةً 

 االمعتماد لجنة قبل من معتمدة ىي قطر في أم أند إي تكساس جامعة في تقديميا يتم التي األربعة اليندسية االختصاصات
 ىي قطر، في أم أند إي تكساس جامعة في تدريسيا يتم التي المناىج. والتكنولوجيا لميندسة االمعتماد مجمس في اليندسية
 المتحدة الواليات-تكساس والية في ستيشن كوليج مدينة في األم جامعةال في الموجودة المناىج نفس جوىرية بصورة

 السمعة بنفس الجامعة تمتاز كما. تعميمي تعاون إطار ضمن الدوحة في اإلنكميزية بالمغة المناىج تدريس ويتم ،األمريكية
 .  اليندسة وتنمية تعزيز نحو القادم الجيل لقيادة ميندسين بإمعداد وااللتزام التميز، في
 التجربة ىذه لتوفير العالم، أنحاء كافة من تدريس ىيئة أمعضاء جذب معمى قطر في أم أند إي تكساس امعةج تعمل 

 تعالج والتي أمريكي، دوالر مميون 36.40 من بأكثر قيمتيا تقّدر التي البحوث نشاطات في ولممشاركة الفريدة، التعميمية
 .  قطر لدولة ميمة مسائل
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